
 

Приложение № 3 
 

Д Н Е В Н И К- 2017 г.  
 

за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена 
специална закрила в ОБЩИНА Ш У М Е Н –  

еднократно финансово подпомагане по Програмата на  Община Шумен през 2016 г.  на  мерките за закрила на деца с изявени 
дарби от общински  и държавни училища и насърчаване на творческите заложби на студенти с изявени дарби - 
Глава ІІ. Други мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби по 

Протоколи № 1/04.07.2017 г., № 2/06.10.2017 г. и № 3/05.12.2017 г. 
 
 

По

ре

де

н 
№ 
 

Входящ № на 
искането 

Данни за детето 
(трите имена, училище) 

№ 
на акта за 

предоставяне 
на закрилата 

Мотиви 

1 2 3 4 5 
1. № 94-00-478/ 

06.02.2017 г. 
Димана Димитрова Ковчазова 
 
ППМГ „Нанчо Попович“ 

Заповед №  
РД-25-1483/ 
12.07.2017 г. 
 

ІІ място в Национален математически турнир „Иван Салабашев” проведен на 
03.12.2016 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби 
от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и 
потребности на студенти в Община Шумен през 2016 г.- Глава ІІ, Други мерки– 
1.Б.11–1.2.– 80 лв. 

2. № 94-00-1139/ 
30.03.2017 г. 

Даниел Алексан Алексанян  
 
ППМГ „Нанчо Попович“ 

Заповед №  
РД-25-1485/ 
12.07.2017 г. 
 

IІІ място-раздел „Поезия“, I ІІ възрастова група в VII І Национален конкурс 
„Мадарският конник-символ на историческото минало и европейското бъдеще 
на България”, проведен на 14 май 2016 г. в Шумен. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община 
Шумен през 2016 година - Глава ІІ, Други мерки – 1.Б.1. – 1.2. – 60 лв. 

3. № 94-00-1052/ 
20.03.2017 г. 

Марин Йорданов Маринов 
 
ПМГ „Нанчо Попович“ 

Заповед №  
РД-25-1481/ 
12.07.2017 г. 
 

І място, група D – Зимни състезания по информатика, проведени на 24-
26.02.2017 г. във Велико Търново. Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите 
заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, 
Други мерки– I.Б.11–1.2.– 100 лв. 

4. № 94-00-1193/ 
06.04.2017 г. 

Иван Ивайлов Иванов  
  
СУ „Сава Доброплодни“ 

Заповед №  
РД-25-1482/ 
12.07.2017 г. 

І място-народно пеене, III възрастова група, Национален конкурс за 
изпълнители на народни инструменти и народно пеене „Песенна дъга над 
Кутев”, проведен на 01.04.2017 г. в Котел. Програма на мерките за закрила на 



 деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2017 г. - 
Глава ІІ, Други мерки – I.Б.1.– 1.2. – 100 лв. 

5. № 94-00-1210/ 
10.04.2017 г. 

Галин Георгиев Ганчов  
 
СУ „Сава Доброплодни“ 
 

Заповед №  
РД-25-1480/ 
12.07.2017 г. 
 

І място-гайда, III възрастова група, Национален конкурс за изпълнители на 
народни инструменти и народно пеене „Песенна дъга над Кутев”, проведен на 
01.04.2017 г. в Котел. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби 
от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и 
потребности на студенти в Община Шумен през 2017 г.- Глава ІІ, Други мерки – 
I.Б.1.– 1.2. – 100 лв. 

6.  
 

 

№ 94-00-1212/ 
10.04.2017 г. 

Мартин Георгиев Ганчов  
 
СУ „Сава Доброплодни“ 

Заповед №  
РД-25-1479/ 
12.07.2017 г. 
 

І място-народно пеене, II възрастова група и І място-гайда, II възрастова група в 
Национален конкурс за изпълнители на народни инструменти и народно пеене 
„Песенна дъга над Кутев”, проведен на 01.04.2017 г. в Котел, Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община 
Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други мерки – I.Б.1.– 1.2. – 100 лв. 

7. № 94-00-1693/ 
11.05.2017 г. 

Слави Ивелинов Славов 
  
СУ „Сава Доброплодни“ 

Заповед №  
РД-25-1477/ 
12.07.2017 г. 
 

III място-гайда, II възрастова група, Национален конкурс за изпълнители на 
народни инструменти и народно пеене „Песенна дъга над Кутев”, проведен на 
01.04.2017 г. в Котел. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби 
от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и 
потребности на студенти в Община Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други мерки 
– I.Б.1.– 1.2. – 60 лв. 

8. № 94-00-1704/ 
11.05.2017 г. 

Калоян Миленов Красимиров  
 
СУ „Сава Доброплодни“ 

Заповед №  
РД-25-1476/ 
12.07.2017 г. 
 

III място-гайда, II възрастова група, Национален конкурс за изпълнители на 
народни инструменти и народно пеене „Песенна дъга над Кутев”, проведен на 
01.04.2017 г. в Котел. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби 
от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и 
потребности на студенти в Община Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други мерки 
– I.Б.1.– 1.2. – 60 лв. 

9. № 94-00-1746/ 
15.05.2017 г. 

Марин Йорданов Маринов 
 
ПМГ „Нанчо Попович“ 

Заповед №  
РД-25-1475/ 
12.07.2017 г. 
 

III място, група D – Национална олимпиада по информатика, проведена на 21-
24.04.2017 г. във Видин. Програма на мерките за закрила на деца с изявени 
дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби 
и потребности на студенти в Община Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други 
мерки– I.Б.19–1.2.– 60 лв 

10. № 94-00-2223/ 
14.06.2017 г. 

Марин Йорданов Маринов 
 
ПМГ „Нанчо Попович“ 

Заповед №  
РД-25-1474/ 
12.07.2017 г. 
 

I място, група С – Национален пролетен турнир по информатика, проведен на 
09-11.06.2017 г. в Пловдив. Програма на мерките за закрила на деца с изявени 
дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби 
и потребности на студенти в Община Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други 
мерки– I.Б.26–1.2.– 100 лв. 

11. № 94-00-2307/ 
21.06.2017 г. 

Александър Росенов Димитров 
 

Заповед №  
РД-25-1473/ 

ІІ място-раздел „Приложно изкуство“, III възрастова група в ІХ Национален 
конкурс „Мадарският конник-символ на историческото минало и европейското 



СОУ „Йоан Екзарх Български“ 12.07.2017 г. 
 

бъдеще на България”, проведен на 20 май 2017 г. в Шумен. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община 
Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.Б.4 –1.2.– 80 лв. 

12. № 94-00-2312/ 
21.06.2017 г. 

Петя Иванова Алексиева  
 
ППМГ „Нанчо Попович” 

Заповед №  
РД-25-1472/ 
12.07.2017 г. 
 

І място-раздел „Приложно изкуство“, III възрастова група в ІХ Национален 
конкурс „Мадарският конник-символ на историческото минало и европейското 
бъдеще на България”, проведен на 20 май 2017 г. в Шумен. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община 
Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.Б.4 –1.2.– 100 лв. 

13. № 94-00-2315/ 
22.06.2017 г. 

Кристиана Анемирова 
Атанасова 
 
ПМГ „Нанчо Попович” 

Заповед №  
РД-25-1471/ 
12.07.2017 г. 
 

ІІ място, II възрастова група в XII Международен конкурс за изпълнители на 
популярна песен „Нова музика“, проведен 2-4.06.2017 г. в Горна Оряховица. 
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 
общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.А.3 –1.1.– 120 
лв. 

14. № 94-00-2314/ 
22.06.2017 г. 

Селен Еркан Идрис  
 
ІІІ ОУ „Димитър Благоев“ 

Заповед №  
РД-25-1470/ 
12.07.2017 г. 
 

ІІ място-раздел „Рисунка“, II възрастова група в ІХ Национален конкурс 
„Мадарският конник-символ на историческото минало и европейското бъдеще 
на България”, проведен на 20 май 2017 г. в Шумен. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община 
Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.Б.4 –1.2.– 80 лв. 

15. № 94-00-2317/ 
22.06.2017 г. 

Никола Драгомиров 
Драгомиров  
 
ПГПЧЕ „Никола Й. Вапцаров“ 

Заповед №  
РД-25-1484/ 
12.07.2017 г. 
 

І място-раздел „Приложно изкуство“, III възрастова група в ІХ Национален 
конкурс „Мадарският конник-символ на историческото минало и европейското 
бъдеще на България”, проведен на 20 май 2017 г. в Шумен. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община 
Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.Б.4 –1.2.– 100 лв. 

16. № 94-00-2316/ 
22.06.2017 г. 

Десислава Добромирова 
Герчева  
 
ППМГ „Нанчо Попович” 

Заповед №  
РД-25-1469/ 
12.07.2017 г. 
 

ІІ място-раздел „Рисунка“, II възрастова група в ІХ Национален конкурс 
„Мадарският конник-символ на историческото минало и европейското бъдеще 
на България”, проведен на 20 май 2017 г. в Шумен. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община 
Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.Б.4 –1.2.– 80 лв. 

17. № 94-00-2361/ 
23.06.2017 г. 

Дияна Димчева Дамянова  
 
ПГПЧЕ „Никола Й. Вапцаров“ 

Заповед №  
РД-25-1468/ 
12.07.2017 г. 
 

ІІ място-раздел „Поезия“, III възрастова група в ІХ Национален конкурс 
„Мадарският конник-символ на историческото минало и европейското бъдеще 
на България”, проведен на 20 май 2017 г. в Шумен. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община 



Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.Б.4 –1.2.– 80 лв. 
18. № 94-00-2366/ 

23.06.2017 г. 
Ивана Карменова Димитрова  
 
ППМГ „Нанчо Попович” 

Заповед №  
РД-25-1467/ 
12.07.2017 г. 
 

І място-раздел „Поезия“, II възрастова група в ІХ Национален конкурс 
„Мадарският конник-символ на историческото минало и европейското бъдеще 
на България”, проведен на 20 май 2017 г. в Шумен. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община 
Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.Б.4 –1.2.– 100 лв. 

19. № 94-00-2375/ 
23.06.2017 г. 

Мариела Росенова Петкова   
 
ППМГ „Нанчо Попович” 

Заповед №  
РД-25-1466/ 
12.07.2017 г. 
 

І място-раздел „Рисунка“, I II възрастова група в ІХ Национален конкурс 
„Мадарският конник-символ на историческото минало и европейското бъдеще 
на България”, проведен на 20 май 2017 г. в Шумен. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община 
Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.Б.4 –1.2.– 100 лв. 

20. № 94-00-2376/ 
23.06.2017 г. 

Делян Йорданов Илиев 
   
ПГПЧЕ „Никола Й. Вапцаров“ 

Заповед №  
РД-25-1465/ 
12.07.2017 г. 
 

ІІ място, IV възрастова група в Национален конкурс за млади пианисти 
„Димитър Ненов“, проведен на 8-9 април 2017 г. в Разград. Програма на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община 
Шумен през 2017 година - Глава ІІ, Други мерки – I.Б.30. –1.2.– 80 лв. 

21. № 94-00-2366/ 
23.06.2017 г. 

Синем Хюснем Исмаил 
   
СУ „Йоан Екзарх Български“ 

Заповед №  
РД-25-1464/ 
12.07.2017 г. 
 

ІІI място-раздел „Поезия“, II възрастова група в ІХ Национален конкурс 
„Мадарският конник-символ на историческото минало и европейското бъдеще 
на България”, проведен на 20 май 2017 г. в Шумен. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община 
Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.Б.4 –1.2.– 60 лв. 

22. № 94-00-2391/ 
26.06.2017 г. 

Борис Деянов Дечев 
 
ПМГ „Нанчо Попович” 

Заповед №  
РД-25-1460/ 
12.07.2017 г. 
 

IІІ място-раздел „Проза“, I ІІ възрастова група в ІХ Национален конкурс 
„Мадарският конник-символ на историческото минало и европейското бъдеще 
на България”, проведен на 20 май 2017 г. в Шумен. Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община 
Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други мерки– I.Б.4 –1.2.– 60 лв. 

23. № 94-00-2390/ 
26.06.2017 г. 

Янко Петров Янков 
 
СОУ „Сава Доброплодни“ 

Заповед №  
РД-25-1462/ 
12.07.2017 г. 
 

III място, IІ възрастова група в XXI Международен конкурс за класическа 
китара „Акад. Марин Големинов“, проведен 5-8 април 2017 г. в Кюстендил. 
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 
общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други мерки – I.А.1 –1.1.- 100 
лв. 

24. № 94-00-2392/ 
26.06.2017 г. 

Светослав Йорданов Йорданов  
 
ППМГ „Нанчо Попович” 

Заповед №  
РД-25-1463/ 
12.07.2017 г. 

І място, раздел „Проза“, IІІ възрастова група в ІХ Национален конкурс 
„Мадарският конник - символ на историческото минало и европейското бъдеще 
на България”, проведен на 20 май 2017 г. в Шумен. Програма на мерките за 



 закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община 
Шумен през 2017 година - Глава ІІ, Други мерки – I.Б.4. – 1.2. – 100 лв. 

25. № 94-00-3169/ 
04.09.2017 г. 

Весела Георгиева Николова   
 
ППМГ „Нанчо Попович” 

Заповед №  
РД-25-2051/ 
11.10.2017 г. 
 

ІII място, в Международно състезание „Математика без граници“-финал, 
проведен на 30 юни-2 юли.2017 г. в Несебър. Програма на мерките за закрила на 
деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2017 г. - 
Глава ІІ, Други мерки– I.А.13–1.1.– 100 лв. 

26. № 94-00-3242/ 
12.09.2017 г. 

Никол Николаева Недялкова  
 
СУ „Сава Доброплодни“ 

Заповед №  
РД-25-2052/ 
11.10.2017 г. 
 

ІII място, категория „Поп и джаз пеене“, I ІІ възрастова група в ІII  
Международен музикален конкурс „ART STARS –Звезди на изкуството“ , 
проведен 8-9.09.2017 г. във Варна. Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите 
заложби и потребности на студенти в Община Шумен през 2017 година - Глава 
ІІ, Други мерки – 1.А.5. – 1.1. – 100 лв. 

27. № 94-00-3486/ 
02.10.2017 г. 

Марин Йорданов Маринов 
 
ПМГ „Нанчо Попович“ 

Заповед №  
РД-25-2053/ 
11.10.2017 г. 
 

II място в XI Младежка балканска олимпиада по информатика, проведена на 7-
13.09.2017 г. в София. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби 
от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и 
потребности на студенти в Община Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други мерки– 
I.А.10–1.1.– 120 лв. 

28. № 94-00-3486/ 
02.10.2017 г. 

Марин Йорданов Маринов 
 
ПМГ „Нанчо Попович“ 

Заповед №  
РД-25-2054/ 
11.10.2017 г. 
 

II място в I Европейска младежка олимпиада по информатика, проведена на 7-
13.09.2017 г. в София. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби 
от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и 
потребности на студенти в Община Шумен през 2017 г. - Глава ІІ, Други мерки– 
I.А.12–1.1.– 120 лв. 

29. № 94-00-3854/ 
30.10.2017 г. 

Никол Николаева Недялкова   
 
СУ „Сава Доброплодни“ 

Заповед №  
РД-25-2479/ 
08.12.2017 г. 
 

І място, ІІ възрастова група в IХ Национален конкурс за популярна песен 
„Съзвездие-2017“, проведен 28-29 октомври 2017 г. в Шумен. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община 
Шумен през 2017 година - Глава ІІ, Други мерки – I.Б.8. – 1.2. – 100 лв. 

30. № 94-00-3915/ 
07.11.2017 г. 

Христина Стефанова Лечева  
 
СУ „Панайот Волов“ 

Заповед №  
РД-25-2480/ 
08.12.2017 г. 
 

II място, ІV възрастова група в IХ Национален конкурс за популярна песен 
„Съзвездие-2017“, проведен 28-29 октомври 2017 г. в Шумен. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община 
Шумен през 2017 година - Глава ІІ, Други мерки – I.Б.8. – 1.2. – 80 лв. 

31. № 94-00-4121/ 
16.11.2017 г. 

Георги Деянов Василев  
 
СУ „Панайот Волов“ 

Заповед №  
РД-25-2481/ 
08.12.2017 г. 
 

III място в Лекоатлетически крос „Златна есен“, проведен на 04.10.2017 г.в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 
общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2017 година - Глава ІІ, Други мерки – I.В.2. – 
1.3. – 30 лв. 



 
 
Изготвил: 
Юлияна Христова 
Председател на Експертно- консултативна комисия 
 
 
 
 

32. № 94-00-4122/ 
16.11.2017 г. 

Пламен Деянов Василев 
 
СУ „Панайот Волов“ 

Заповед №  
РД-25-2483/ 
08.12.2017 г. 
 

I място в Лекоатлетически крос „Златна есен“, проведен на 04.10.2017 г.в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 
общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2017 година - Глава ІІ, Други мерки – I.В.2. – 
1.3. – 60 лв. 

33. № 94-00-4143/ 
16.11.2017 г. 

Георги Росенов Радев 
 
СУ „Панайот Волов“ 

Заповед №  
РД-25-2484/ 
08.12.2017 г. 
 

I място в Лекоатлетически крос „Златна есен“, проведен на 04.10.2017 г.в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 
общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2017 година - Глава ІІ, Други мерки – I.В.2. – 
1.3. – 60 лв 

34. № 94-00-4240/ 
23.11.2017 г. 

Ширин Алиева Исметова   
 
СУ „Панайот Волов“ 

Заповед №  
РД-25-2485/ 
08.12.2017 г. 
 

II място в Лекоатлетически крос „Златна есен“, проведен на 04.10.2017 г.в 
Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 
общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на 
студенти в Община Шумен през 2017 година - Глава ІІ, Други мерки – I.В.2. – 
1.3. – 45 лв. 

35. № 94-00-4266/ 
24.11.2017 г. 

Емил Христов Ефтимов   
 
СУ „Сава Доброплодни“ 

Заповед №  
РД-25-2486/ 
08.12.2017 г. 
 

I място в XVII открит турнир по спортни танци за Купа Шумен 2017, проведен 
на 21.10.2017 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени 
дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби 
и потребности на студенти в Община Шумен през 2017 година - Глава ІІ, Други 
мерки – I.В.3. – 1.3. – 60 лв. 

36. № 94-00-4267/ 
24.11.2017 г. 

Полина Красимирова Иванова   
 
III ОУ „Димитър Благоев“ 

Заповед №  
РД-25-2487/ 
08.12.2017 г. 
 

I място в XVII открит турнир по спортни танци за Купа Шумен 2017, проведен 
на 21.10.2017 г. в Шумен. Програма на мерките за закрила на деца с изявени 
дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби 
и потребности на студенти в Община Шумен през 2017 година - Глава ІІ, Други 
мерки – I.В.3. – 1.3. – 60 лв. 

37. № 94-00-3404/ 
27.11.2017 г. 

Симона Момчилова Стефанова  
 
СУ „Сава Доброплодни“ 

Заповед №  
РД-25-2488/ 
08.12.2017 г. 
 

III място, III възрастова група в IХ Национален конкурс за популярна песен 
„Съзвездие-2017“, проведен 28-29 октомври 2017 г. в Шумен. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и 
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в Община 
Шумен през 2017 година - Глава ІІ, Други мерки – I.Б.8. – 1.2. – 60 лв. 


